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Assembleia aprova reajuste
na mensalidade (Página 4)

PL da aposentadoria especial
 já está na Câmara (Página 3)

 Por 17 votos a zero os desem-
bargadores do Tribunal de Justiça de 
Brasília consideraram a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADIn) denun-
ciada pelo Ministério Público das leis 
que garantiam os reajustes a 32 
categorias, constitucionais. Com isso, 
as demais leis que não estavam no 
processo da Adin, automaticamente 
criaram mais legitimidade e, portanto 
não serão consideradas como 
inconstitucionais e terão a garantia da 
sua legalidade.
 O julgamento ocorreu na tarde da 
terça-feira (26) e foi realizado pelo 
Conselho Especial do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal. Apesar da ação não 
ter prejudicado o direito dos auxiliares e 

Incorporação da GATA e redução
da carga horária mantidas

 Na terça-feira (26) a direção do 
Sindate-DF participou da cerimônia 
de posse da nova direção da União 
Geral dos Trabalhadores do Distrito 
Federal (UGT). O evento ocorreu no 
auditório da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores nas Empresas de 
Crédito (Contec). 
 Na ocasião, tomaram posse o 
presidente do Sindate João Cardoso 
que assumiu a Secretária de Relações 

Sindate assume vice-presidência da UGT- DF

Políticas Sindicais, o vice-presidente 
do Sindate Jorge Viana que agora 
ocupa também o cargo de vice-
presidente da UGT, além do diretor 
jurídico do sindicato Newton Batista 
que assumiu a Secretaria Executiva 
da Central. 
 Para Jorge Viana, atual vice-
presidente da UGT, foi um momento 
de muita felicidade poder estar 
participando de uma central sindical 

representando o Sindate, e espera 
que a Central juntamente com o 
Sindate e demais sindicatos possam 
realizar um bom trabalho lutando 
cada vez mais e com mais força pelo 
trabalhador. 
 A vinda do Sindate-DF para a UGT  
é de grande relevância, segundo o 
presidente da Central,  Isaú Joaquim 
Chacon, “Se trata de uma categoria 
grande, altamente organizada e de 
qualidade, tenho certeza que  entrada 
do Sindate só vai consolidar mais o 
trabalho da UGT”, declara. 
 A direção da Central percebeu o 
potencial do sindicato e o trabalho 
que este realiza dentro da saúde. No 
entanto, Viana fala que entende que 
agora ele não vai lutar apenas pelo 
auxiliar e técnico de enfermagem, 
mas pelo o trabalhador de forma 
geral em Brasília. E isso o motiva, 
porque terá a oportunidade de levar 
sua experiência de uma categoria 
específica para todas as categorias.

técnicos em enfermagem, o Sindate fez 
questão de comparecer ao evento e dar 
apoio à união dos movimentos sindicais 
contra os reajustes salariais.
 Para o vice-presidente do Sindate 
Jorge Viana, essa ação era considerada 

um absurdo, pois se toda lei criada 
tivesse que passar por um julgamento 
de inconstitucionalidade, não faria 
sentido ter uma Câmara Legislativa, 
afinal eles são os responsáveis pela 
fiscalização do executivo.
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 Os primeiros dias em que se 
comemora a 76ª Semana Brasileira da 
Enfermagem foram bastante 
movimentados, entre palestras, 
homenagens e solenidades. Em razão 
dos vários convites a direção do 
Sindate teve que se dividir para não 
desprestigiar nenhum evento.

 Na terça-feira (12) no qual se 
comemora o dia do enfermeiro, a 
direção do sindicato foi convidada 
pela Associação Brasileira de 
Enfermagem – Seção Distrito Federal, 
para compor a mesa solene. Para o 
presidente do Sindate, João Cardoso, 
participar de um evento como esse é 
de fundamental importância, e como 
representante do Sindicato se sente 
honrado e otimista pela parceria entre 
as entidades.
 No mesmo dia, o vice-presidente 
do Sindate, Jorge Viana acompanhado 
do diretor jurídico Newton Batista, 
estavam em Tocantins a convite do 
SEET – Sindicato de Enfermagem do 
Estado de Tocantins para palestrar 
sobre o tema “Política Nacional da 
Enfermagem” na XVII Semana 
Tocantinense de Enfermagem. 
Passaram por Araguaína (12) e Palmas 
(13) levando informações sobre os 
projetos de leis que desrespeitam à 
categoria, além de trocarem 
experiências sindicais. 

A semana da enfermagem do SINDATE-DF

 De acordo com Jorge Viana, “é 
importante levarmos conhecimentos 
sobre políticas para os profissionais, 
pois a enfermagens vem evoluindo 
muito nas questões técnico cientifico, 
entretanto, na parte política estamos 
engatinhando e é preciso discutir 
política nas escolas e nos eventos de 
enfermagem”, afirma.

 Na quarta-feira (13) homenagens 
também foram feitas, e dessa vez foi 
a Câmara Legislativa do Distrito 
Federal (CLDF), por iniciativa da 
deputada Celina Leão, que fez as 
honras. E mais uma vez o Sindate foi 
convidado a participar do evento. 
Mensagens e menções honrosas 
foram entregues aos técnicos, 
enfermeiros e professores da área da 
saúde em forma de agradecimento 
pelo trabalho que exercem no DF.

 Na quinta-feira (14) a diretora do 
Sindicato Josiane Jacob representou 
o Sindate nos hospitais de Ceilândia 
e Samambaia, enquanto os diretores 
Moisés de Miranda e Elza Aparecida 
dos Reis estiveram nos hospitais de 
Sobradinho, Planaltina, Paranoá e 
Hospital de Apoio parabenizando os 
profissionais da enfermagem e 
presenteando seus filiados.
 Para encerrar essa semana de 
atividade, nesta sexta-feira (15) mais 
uma vez a direção do Sindate foi 
convidada a participar da primeira 
edição do Congresso de Enfermagem 
da Faculdade Icesp, que traz o tema 
“Hematologia e Terapias Celulares” 
realizado na unidade de Águas 
Claras.  A convite, Jorge Viana, 
palestrou no evento com mesmo 
tema abordado no estado de 
Tocantins.
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NOVA PARCERIA
Sindate-DF fecha parceria com mais uma instituição de 
Ensino. Agora a faculdade Icesp Promove também faz 

parte dos convênios do sindicato. Através dessas 
parcerias, os profissionais de enfermagem podem ter 

desconto garantido. Fique por dentro!



 O Sindate-DF participou da cerimônia 
de encerramento da 76ª Semana 
Brasileira de Enfermagem no auditório 
da Secretaria de Estado de Saúde  do 
Distrito Federal (SES) na quarta-feira 
(20). Estiveram presentes no evento 
representantes de conselhos, 
associações e entidade sindicais. Esse 
momento serviu para que todos os 

PL da aposentadoria especial de
25 anos já está na Câmara Legislativa

Encerramento da Semana Brasileira
de Enfermagem na SES

 O GDF encaminhou à Câmara 
Legislativa do Distrito Federal, no 
mês de maio, três projetos de lei 
complementar que regulamentam as 
aposentadorias dos servidores do 
Distrito Federal.
 O primeiro é o PLC 19 que institui o 
regime de previdência complementar 
no DF, fixa o limite máximo para a 
concessão de aposentadorias e 
pensões de que trata o art. 40, da 
Constituição Federal e autoriza a 
criação de entidade fechada de 
previdência complementar. 
 O segundo é o PLC 20 que 
estabelece a aposentadoria do 
servidor público distrital que exerça 
atividades sob condições especiais 
que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física. Faz jus a esse 
benefício os servidores que 
comprovarem, após avaliação, que 
ficaram expostos durante 25 anos a 
riscos de saúde. Não basta apenas 
ter insalubridade no contracheque.
 E o por último o PLC 21 que 
estabelece requisitos e critérios 
diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos servidores 
públicos com deficiência. A forma 
como esses projetos foram criados 

profissionais pudessem refletir sobre a 
sua formação, sua profissão e, 
sobretudo sobre as condições de 
trabalho dentro das unidades de saúde 
principalmente no SUS. 
 O diretor Jurídico do Sindate, 
Newton Batista acredita que a 
enfermagem está passando por uma 
evolução e que essa evolução está 
servindo para que os profissionais 
ofereçam um melhor serviço, um 
melhor cuidado em técnicas de 
atendimento para a população. 
 O secretário de saúde João Batista, 
comenta que a atuação da enfermagem 
em qualquer sistema de saúde 
representa a maior força e reconhece 
o trabalho que vem sendo feito. E por 
esse motivo afirma que continuará 

lutando pelas nomeações de mais 
profissionais, “Nós já estamos fazendo 
contratações, chamamos 205 
profissionais, chamamos também outro 
quantitativo para abrir todos os leitos 
de UTI e estamos nos organizando 
para chamar todos os concursados 
para o local dos concursos que estão 
vencendo até agosto”, declara. 

um direito do servidor. “O sindicato 
é inteiramente a favor da 
aposentadoria especial, entretanto, 
o projeto precisa ser analisado e 
discutido para retirar as armadilhas 
que venham prejudicar o 
trabalhador”, afirma Batista.
 O Sindate está participando do 
Fórum de discussão dos referidos 
projetos de leis justamente para 
analisar como será a estrutura desses 
PLC que podem ser votados ainda 
neste semestre. 

podem prejudicar os direitos dos 
servidores e mudanças precisam ser 
feitas. Para isso, entidades 
representativas dos servidores do DF 
estão discutindo e analisando 
juntamente com os parlamentares as 
modificações necessárias.
 De acordo com o diretor Jurídico 
do Sindate, Newton Batista, a 
aposentadoria especial é de suma 
importância para os servidores da 
saúde, pois vem desde o Mandado 
de injunção de 2013, além de ser 
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 Na manhã da quarta-feira (27) 
ocorreu a eleição para os novos 
conselheiros gestores, trabalhadores e 
usuários do conselho de saúde de 
Planaltina DF. O Sindate ocupou umas 
das quatro vagas disponíveis para os 
conselheiros dos trabalhadores e será 
representando por Moisés de Miranda 
e Silva, um dos diretores do sindicato.
 Não é a primeira vez que Moisés de 

 Na última quarta-feira do 
mês de abril (27) a diretoria 
do Sindate juntamente com a 
categoria se reuniu em 
assembleia para discutir o 
aumento da mensalidade do 
sindicato.
 Nesses últimos anos, o 
sindicato realizou diversas 
mudanças nos seus setores. 
Conseguiu ampliar departa-
mentos já existentes como o 
atendimento ao sindica-

 A direção do Sindate-DF foi 
convidado a participar do 
resultado da pesquisa sobre o 
perfil da enfermagem. O 
estudo foi realizado pela 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), por iniciativa do 
Conselho Federal de 

Sindate fará parte do conselho de 
saúde de Planaltina-DF

Assembleia aprova reajuste na
mensalidade e cria fundo de greve

Sindate participa do resultado da 
pesquisa do perfil da Enfermagem

Enfermagem (Cofen). Na 
primeira quarta-feira do mês 
(06).
 A pesquisa mostrou que a 
enfermagem hoje no país é 
composta por um quadro de 
80% de técnicos e auxiliares e 
20% de enfermeiros. Esse 
estudo foi o mais amplo 
levantamento sobre uma 
categoria profissional já 
realizado na América Latina, é 
inédito e abrange um universo 
de 1,6 milhão de profissionais. 
 A conclusão da pesquisa é 

do Perfil da Enfermagem no 
Brasil. Os dados que foram 
apresentados são globais e 
muitos desses dados não 
refletem a nossa realidade. 
Para Jorge Viana Vice-
presidente do Sindate, essa 
pesquisa deve ser utilizada 
para se argumentar junto ao 
parlamento, a Justiça e com 
os sindicatos dos patrões em 
relação à deficiência que 
temos na nossa categoria. 
 Viana lembra ainda que não 
se fez presente no evento um 

Miranda assume uma responsabilidade 
como essa no conselho de saúde de 
Planaltina. Como morador da cidade há 
muitos anos, já conhece a região e o 
trabalho que precisa ser feito. Para o 
técnico em enfermagem aposentado, 
continuar trabalhando na área da 
saúde é uma realização, “Eu gosto do 
que faço e continuar ajudando a minha 
continuidade será um prazer”, afirma.

lizado, assessoria jurídica 
além das visitas no próprio 
local de trabalho. Assim 
também como contratou a 
equipe de comunicação e 
criou um estúdio de gravação 
com o intuito de diminuir 
gastos com os terceirizados.
Todas essas mudanças não 
deixam de ser despesas que 
existem para que o sindicato 
faça uma boa atuação. De 
acordo com Jorge Viana, 
vice-presidente do sindicato 
“O Sindate conseguiu 
segurar o valor da 
mensalidade pequena por 
um bom tempo porque 
tínhamos uma estrutura 
compatível com o valor”. 
Entretanto, o sindicato está 
crescendo, assim como suas 
despesas também, porém 
não precisa ter um valor 

exorbitante para poder 
trabalhar, afirma Viana.
 No entanto, o ano promete 
ser bastante difícil para 
categoria, segundo o 
presidente do Sindate, João 
Cardoso o sindicato vai ter 
que se preparar com 
recursos humanos e 
financeiros para possíveis 
embates para não sermos 
mais pegos de surpresa. Por 
esse motivo é importante 
que o Sindate possua o seu 
fundo de greve como vários 
sindicatos já mantém.
 O reajuste proposto e 
aprovado pela assembleia 
não é considerado grande, 
de acordo com os filiados 
presentes. Isa, técnica em 
enfermagem em Sobradinho 
fala que, “A arrecadação do 
Sindate não chega ser 10% 
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da arrecadação dos grandes 
sindicatos”. Para Denise, 
técnica em enfermagem do 
Hospital Santa Maria, o 
quantitativo que hoje é pago 
ao sindicato não está sendo 
suficiente para cobrir as 
despesas, então é mais do 
que necessário acontecer 
esse reajuste.
 Dessa forma, a partir de 
junho de 2015, o Sindate 
passará a cobrar do seu 
sindicalizado o valor de R$ 
57,00, valor proposto e 
aprovado em assembleia.

representante importante, o 
estado. Isso mostra a falta de 
compromisso que o Ministério 
da Saúde tem com a categoria 
e que o estado está ausente 
nas questões de trabalho dos 
profissionais da enfermagem. 


